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Днес, 2017 год. в град Камено, на основание проведена процедура по

възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет; Доставка на 
употребяван вибрационен валяк с ремарке за нуждите на Община Камено ”, се сключи 
настоящия договор между:

ОБЩИНА КАМЕНО, с адрес на управление; гр. Камено, ул. ..Освобождение” 
№ 101, ЕИК 000057001, представлявана от Кмета на община Камено -  Жельо 
Варду иски и Главен счетоводител, наричана по-долу КУПУВАЧ от една страна

„СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 203661489, със седалище и адрес на 
управление в гр,София, ул. „Абанос” № 5, представлявано от Изп. Директор -  Фани 
Стефанова Асенова и Председателят на СД -  Веселин Недков Иванов, заедно, 
наричано по-долу -  ПРОДАВАЧ, на основание чл.112. ал.1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и влязло в законова сила Решение № РД-09-417/18.07.2017 год. на Кмета 
на Община Камено, се подписа настоящия договор за следното;

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува употребяван 
вибрационен валяк с ремарке. Валякът и ремаркето притежават следните 
характеристики:

Вибрационен валяк марка ВОМАО, модел В\У100 АР-З. употребяван: 
Работно тегло — 2470 кг.;
Година на производство 2002 год.;
Двигател -  дизелов, с обем мин 1,37 л.;
Мощност -  30 к.с./22 к\У;
Вибрация на двата барабана -  стандартно изпълнение;
Ширина на барабана — 1000 м.;
Волан за управление -  стандартно изпълнение;
Седалка за оператора -  стандартно изпълнение;
Кабина -  без кабина;
Употребявано ремарке (платформа) за транспортиране на двубаидажен

валяк:
Оси -  две тандемни оси;
Товарни рампи -  2 броя мешани товарни рампи без борд;
Товароподемност номинал на -  2700 кг.;
Чл.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА валяка и 

ремаркето в срок от 30 (тридесет) календарни днн от сключване на настоящия

Чл.З. Цената на вштяка и ремаркето се разбира “франко гр,Камено.”, с платени 
мита и митнически такси (ако е приложимо), като към нея допълнително се начислява 
данък добавена стойност (ДДС).

Чл.4,(1) Крайната цена на валяка и ремаркето е в размер на 16 650 
(шестнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева без ДДС.

(2) Начин на плащане: 100 % от цената се заплащат при доставката на валяка и 
ремаркето, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването на фактурата.
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яълната съпътстваща документация на валяка и ремаркето и подписването иа ириемо- 
предавателен протокол,

Чл,5. Всички плащания до договора се извършват в лева, но посочена от 
ПРОДАВАЧА банкова сметка както следва: IBAN: BG17UBBS80021038007040, BIC: 
UBBSBGSF, ТБ „ОББ” АД, гр. София.

Чл.6. Договорената цена, посочена в чл.4 от настоящия договор, е окончателна и 
не може да бъде променяна едностранно от ПРОДАВАЧА.

Чл.7. Предаването на валяка и ремаркето се извършва е Приемателно- 
предавателен протокол, подписан: от страна на КУПУВАЧА или от упълномощено от 
нето лице. Приемателно-предавателдият протокол представлява неразделна част от 
настоящия договор.

Чл,8. С предаването на валяка и ремаркето е Приемателно-предавателен 
протокол при условията на предходния член от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА върху 
последния преминава и рискът от повреждане и погиване на валяка и ремаркето.

Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да достави и предаде на КУПУВАЧА 
закупените валяка и ремаркето в уговорените срокове.

Чл.10, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде валяка и ремаркето в техническа 
изправност я комплектност съгласно действащите норми.

Чл.Ц. КУПУВАЧЪТ има право да получи валяка и ремаркето в язправно 
техническо състояние и окомплектовка, в сроковете за доставка,

Чд.1'2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за 
плащане на договорените продажни цени за валяка и ремаркето. Страните се 
съгласяват, че всички банкови такси, комисиони и др. суми, свързани с дължимите от 
КУ ПУВАЧА плащания по този договор, до постъпването им по банковата сметка на 
ПРОДАВАЧА са изцяло за сметка на КУПУВАЧА.

Чл.13. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 1 % (един 
процент) от стойността на валяка и ремаркето за всеки просрочен ден след изтичане 
срока на доставката, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на валяка 
и ремаркето.

Чл.14. КУПУВАЧЪТ има право да прекрати едностранно договора без 
предизвестие, при забава на .доставката с повече от 20 (двадесет) дни след изтичане на 
уговорения срок. В този случай КУПУВАЧЪТ има право да усвои внесената гаранция за 
добро изпълнение.

Чл.15. Прекратяването на договора при условията на чл.14 става с писмено 
уведомление, отправено от изправната до неизправната страна, изпратено на посочения 
адрес за кореспонденция. Договорът се счита за прекратен от датата на получаване на 
уведомлението.
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Чл.16. При неизпълнение 
срокове по настоящия договор, Ю  
лихва от деня на забавата.

Чл.17. Всяка от страните 
обезщетение за вреди, когато д 
уговорената в настоящия договор н

на задължението си за плащане в договорените 
ПУВАЧА дъджи неустойка в размер на законната

запазва правото си да търси по съдебен ред 
йствително причинената вреда е по-голяма от 
стойка.

УЦ. ГАРАНЦИЯ ЗК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ8. ПРОДАВАЧЪТ преде т 
ма банкова гаранция, парична сума 
чрез покритие на отговорността 
договора в размер на 2 % от егойноа 
след неговото приключване.

на

VIII. I1PEKFАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор с 
-по взаимно съгласие на страните, и 
-с двуседмично писмено предизвести 
-при смърт или поставяне под запре 
-при настъпване на обективна невъз 
- при настъпване на хипотезите, преД: 
-с едностранно едноседмично пи сме 
обстоятелства, възникнат след сю; 
задължения:

IX.

:авя 333 (триста тридесет и три) лева пол формата 
или застраховка, която обезпечава изпълнението 

изпълнителя, като гаранция за изпълнение на 
та на обществената поръчка, която се освобождава

е прекратява: 
фазено писмено; 
е от всяка от страните; 

дение/заличаване на ПРОДАВАЧА; 
можност за изпълнение на договора; 
видени в настоящия договор; 

но предизвестие на КУПУВАЧА, ако в резултат на 
ючването му, не е в състояние да изпълни своите

ОБШИ УСЛОВИЯ

Чл.20. Всички известия между страните ще се смятат правилно адресирани, ако 
са изпратени на адреса на съответната страна, посочен по-долу. Всяка от страните е

ай-късно в десетдневен срок) другата за настъпила 
промяна в така посочения адрес за кореспонденция, както следва:
ПРОДАВАЧ: ОБЩИНА КАМЕНО, гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101.

1ЕРИНГ” АД, гр. Сфоия, 1186, ул. „Патриарх 
Герман” 140, Лице за контакт: Веселин Иванов, тел, 0884 003 811, 02/4265759, факе: 
02/4247780, e-mail: office@strotech.bn

Чл.21. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им, произтичащи от
този договор, всяко писмено извест: зе и друга кореспонденция, изпратени по пощата е
препоръчано писмо или директно щ  посочения по-горе адрес за кореспонденция, ще се
считат получени от страната, до 
последици, свързани с получаването

Чл.23. Всички спорове във 
договора, включително и тези във

която са адресирани, и ще пораждат правните 
;. ако има настъпила промяна на посочения адрес за 

кореспонденция на съответната страна и същата не е уведомила своевременно другата 
за това,

Чл.22. Всички изменения и Допълнения на настоящия договор ще се считат за 
валидни само, ако са направени в писмен вид и са подписани от надлежно 
упълномощени представители на страните

зръзка с изпълнението на поетите задължения по 
връзка с неговото тълкуване, действителност и

прекратяване, ще се решават от страните в дух на взаимно разбирателство и добра воля.
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със споразумение, а при непостигане на такова -  по съдебен ред. Страните се 
съгласяват всички спорове във връзка с настоящия договор да се отнасят за 
разрешаване пред компетентните по степен съдилища в гр. гр. Бургас, независимо от 
седалището на изпълнителя.

Чл.24. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните 
норми на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения -  Закона за 
обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 
Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и нр.

Чл.25. Ако някоя от разпоредбите на този договор е недействителна или 
неприложима до определена стенен, тя се замества по право от повелителните норми на 
закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -  един 
за продавача и два за купувача.

Приложении: Техническо предложение и Ценово предложение.
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